
 אדר א' תשע"ט                            ס"דב

 תשאכי  –נגיעות מפרשת השבוע 

א " פרשת השבועב שָּׂ י תִּ  ,העם , תרומת מחצית השקלספירת  –מפקד הכנה לרבים ,  םענייני"  כִּ

, מעשה עבודות המשכןותכנון בחירת בצלאל ואהליאב לניהול  , המשך פירוט כלי המשכן הנדרשים

 , חידוש הברית ועוד.מידות ', יג, לוחות שנייםת משה להצלת העםילתפ ,שבירת הלוחות, חטא העגל

א ֶאת" מעניין  מאדמופיע עקרון  בפתיחת הפרשה שָּׂ י תִּ ֵני-כִּ יׁש ֹכֶפר -רֹאׁש בְּ נּו אִּ נָּׂתְּ ֻקֵדיֶהם, וְּ פְּ ֵאל, לִּ רָּׂ שְּ יִּ

ׁשֹו לַ  לֹאה' ַנפְּ ם; וְּ ֹקד ֹאתָּׂ פְּ ם-בִּ ֹקד ֹאתָּׂ פְּ ֶהם ֶנֶגף, בִּ ֶיה בָּׂ הְּ התורה לספור את בני ישראל אולם ניתן "  יִּ

 . רות יהודים אלא בעקיפיןילא סופרים יש, רה של עם ישראליישמזהירה מספירה 

 .מבני ישראל צריך לתת תרומת מחצית השקליחיד )מבן עשרים ומעלה ( כל  ים יהודים ?איך סופר

לראיה את ומביא עין הרע שמדובר כנגד רש"י אומר  .הכמות בים את רומות וכך מחשסופרים את הת

.  " וסיןט לערוך "מפקד אוכלהחליאשר  דוד המלךעם ישראל בימי האירוע החמור והטראגי שאירע ל

         לה' פנה התחרט ו יולאחרומיד  ך ובכל זאת דוד ערך מפקדאב שר צבאו ניסה להניא אותו מכוי

ד ֶאל"  וִּ הה'  ַויֹאֶמר דָּׂ ַעתָּׂ י, וְּ יתִּ שִּ ֹאד ֲאֶׁשר עָּׂ י מְּ אתִּ טָּׂ ֹאד-נָּׂא ֶאת-ַהֲעֶברה'  חָּׂ י מְּ תִּ ַכלְּ סְּ י נִּ ָך, כִּ דְּ "   ֲעֹון ַעבְּ

                                              . הפילה והרגה אלפיםאשר קשה מגפה  –התוצאה אכן היתה קשה 

         . לצורך היערכות בהתאםודמוגרפי ח צבאי , כלכלי , כ ןלאומדבד"כ  סין הםמטרת מפקדי אוכלו

            .יותר ומפותח יותרהעם חזק  יותר , ככל שהעם רבישנם המאמינים שיש כח למספרים

אומות גדולות  ןברחבי העולם ישנ .עםוכמותו של יתרון לגודלו יש שמוכיחות לאו דווקא ות העובד

, ללא יתרון  ,עוצמה ללא ,חינוך , כלכלה , חברתית ואישיתבתחומים רבים ,ושאינן מפותחות ועצומות 

ל מוה מספרית עם קטן וזניח מבחינהיה מאז ומעולם  ראלעם יש .כבד רעבווני עתמודדות עם תוך ה

לפי שאמר משה " ארנו בדיוק כנש .אוכלוסיית העולם כָּׂ ֶכם מִּ ַׁשק-לֹא ֵמֻרבְּ ים, חָּׂ ַעמִּ ֶכםה'  הָּׂ ַחר  בָּׂ בְּ ַויִּ

ֶכם: י בָּׂ ל-כִּ כָּׂ ַעט, מִּ ים-ַאֶתם ַהמְּ ַעמִּ ת יסטורילאורך כל הועם ישראל מוכיח זאת  נו במספריםנ" הכח אי.הָּׂ

                                                                                                        קיומו.

עלה רעיון מקורי רב זקס מה, איך לספור את עם ישראל מבלי לפגוע בו דרך ומוסר  התורה מלמדת

ובימינו יש  ספרית אנו עם קטן וזעירדים לתת , ואז ספור את התרומות . מבחינה ממהיהוקש ב – שלו

מעצמה בכל כמו ולאנושות אנו  לציוויליזציה, קטנה וזעירה אבל במונחים של תרומה לעולםמדינה לנו 

עולם  , , פרסי נובל ( ...) לא רק אירוויזיון אה , פיזיקה , פילוסופיה , כלכלה ,מוזיקהרפו -התחומים 

 ." אל הירחהשבוע תשוגר החללית " בראשית  - סטרטאפיםהמשפט , חקלאות , השקיה , פטנטים , 

וזאת ח מנחיתה חללית על הירת בעולם שהמדינה הרביעי תהיהישראל  ,המשימה תצליחבע"ה אם 

      .ציח את "בראשית " מקור הכל נהחללית שתנחת ת ., רוסיה וסיןארה"ב -שלוש מעצמות בלבד אחרי 

יתרון אנושי מעל שום אין לנו  לכיוון של התנשאות וגאווהשל עם ישראל אין לקחת את ההישגים הללו 

  החל מהאבות ,הדורות לאורךאמונה  שלוכה מסורת ארבזכות את שהגענו לז להביןעלינו  .עמי העולם

וזאת תופעה מתמשכת של אלפי שנים  .גדולי תורהו , נביאים , חכמי הלכה , פוסקים , פרשניםכוהנים

יא"  קשים  תנאי רדיפות ותלמר הִּ נּו וְּ לָּׂ ה ַלֲאבֹוֵתינּו וְּ דָּׂ מְּ ַכלֹוֵתנּו,  ֶׁשעָּׂ ֵלינּו לְּ ַמד עָּׂ ד עָּׂ בָּׂ לְּ ד בִּ א  ֶׁשלֹא ֶאחָּׂ ֶאלָּׂ

כָּׂל דֹו ַכלֹוֵתנוֶׁשבְּ ֵלינּו לְּ ים עָּׂ דִּ נו שכלו או יתרון גנטי כלשהו נמה והכח של היהודי איהעוצ"  ר וָּׂדֹור עֹומְּ

. הענפהקודש רא , מדרש , ספרות ההמשנה , גמ , לימוד התורה השיטתי , התורה שבעל פהאלא 

  לספור את תרומת היהודים לעולם זהו רעיון עצום . במקום לספור את עם ישראל ניתן לנסות

או חברתיים  כלכליים תרעיונוקובץ או  הספר היסטוריזהו אינו  . טקסט דתי ואמונימביאה התורה 

 ם אין צורך במספריםהיום יו התורה מלמדת שבכדי לנצח בקרב מול אויבים ולנצח בחיי .צבאיים

 .        תקווה ואמונהגדולים צריך התמסרות , מחויבות , לימוד , תפילה , חזון , אומץ, אידיאלים 

זהו כוחו  .התרומות ולמדוד תוצאותניתן לספור את  ומה לקהילה ,מנוצלים לטובת תר אלוכאשר כל 

א ֶאתמרים ראש " בזכות התרומות הללו עם ישראל מתבלט ו ,מנושל ע שָּׂ י תִּ ֵני-כִּ ֵאל-רֹאׁש בְּ רָּׂ שְּ  "  יִּ

ֶהם ֶנֶגף-לֹא "  ם התרומה והאמונה בע"ה וע ֶיה בָּׂ הְּ  " יִּ

                                               ! שבת שלום                                                
 שלר איתן     

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.


